
Bács-Kiskun megyei versenysorozat legjobb horgásza” Miskei forduló 

 

2019. 09. 8.-án Miskén, a Lófürdő tavon került megrendezésre a Bács-Kiskun megyei 
versenysorozat legjobb horgásza címért folyó küzdelem utolsó, 6. fordulója. A 
megmérettetésnek különös jelentőséget adott az a körülmény is, hogy az összetett verseny első 
4-5 helye még abszolút nyitott volt. Így többen megszerezhették volna akár az első helyet is, de 
ugyanakkor még a dobogóról is leszorulhattak volna.  

Az időjárás az előre jelzettől lényegesen jobban alakult, aminek mindenki nagyon örült. A 
halak viszont valami miatt mégsem voltak igazi kapó kedvükben. Ezt leginkább az „A” 
szektorban helyet foglaló versenyzők érzékelhették, mivel ők snecin kívül mást nemigen tudtak 
fogni. A pálya többi részén inkább csak a pontyokat hiányolták többen, de itt azért legalább a 
kárászok jöttek a töklevelek alól. 

Összességében nyugodtan mondhatjuk, hogy a versenysorozat egészéhez méltó, jó 
színvonalú és jó hangulatú versenyen vagyunk túl. A verseny végén a forduló 
eredményhirdetésén kívül, sor került az egész versenysorozat végeredményének kihirdetésére 
is. A szoros versenyre mi sem jellemzőbb, hogy a hat fordulót követően az első és a második 
helyezett között 1 pont különbség döntött. A Bács-Kiskun megyei versenysorozat legjobb 
horgásza címet Mendler Róbert nyerte el, míg a második helyen Ferentzi Gyula, a harmadikon 
Csuka János végzett. A versenysorozat részletes végeredményét külön táblázatban foglaljuk 
össze. A díjazottaknak és a további helyezetteknek szívből gratulálunk. 

Az eredményhirdetést követően, a legalább öt fordulón részt vett versenyzők között 
kisorsolásra került egy darab 2020-ra szóló Bács-Kiskun megyei tagszervezeti éves területi 
horgászjegy, melyet a BÁCSHOSZ ajánlott fel. A sorsolás során 12 versenyző neve kerülhetett a 
kalapba, ami minden várakozásunkat felülmúlóan azt jelzi, hogy horgászaink körében jó 
fogadtatásra talált a kezdeményezés. A különdíjat Csipes Viktor nyerte meg, amihez 
gratulálunk. A többieknek pedig köszönjük az aktív részvételüket.   

A díjátadó ceremóniát és az ebédet követően egy rövidre tervezett, de kicsit hosszabbra 
nyúlt beszélgetést tartottunk, melynek során értékeltük az ez évi versenysorozat tapasztalatait. 
A vélemények alapján az az elhatározás született, hogy a versenysorozatot nagy vonalakban 
hasonló formában jövőre is folytatni fogjuk. Kisebb változtatásokat viszont meg kell tenni. 
Ezeket a verseny szakbizottság ki fogja dolgozni és a jövő évi versenykiírást már ennek 
megfelelően fogjuk kiadni. Az idei versenyek rendezőivel és a versenyekkel kapcsolatosan 
alapjában véve mindenki elégedett volt, sőt a versenysorozat egyik pozítív hozadékának 
értékeltük, hogy egy-két kifejezetten jó és a jövőben is használható pályát ismertünk meg. 
Ennek ellenére - a versenyek változatosabbá és sokrétűbbé tétele céljából - az egyes versenyek 
helyszínére vonatkozóan is új felhívást fogunk közzé tenni és ha az alapvető feltételeknek 
megfelelő jelentkezőt (rendezőt) találunk, akkor ebben is elképzelhető a változás.    

 

  



A Miskei forduló végeredménye 

 

Helyezés Név Súly Szektor helyezés Elért pontszám 
1 Zsibrita Attila 6100 1 20 
2 Kókai János 5900 1 18 
3 Martin Gábor 1300 1 - 
4 Csuka János 5540 2 16 
5 Forgó Zsolt 3780 2 14 
6 Lang Balázs 900 2 - 
7 Tar Olivér 3060 3 12 
8 Török Tibor 2820 3 10 
9 Ferentzi Gyula 660 3 9 

10 Vida Zoltán 2320 4 - 
11 Fisz Ferenc 1520 4 8 

12-13 Harangozó Tibor 580 4,5 6,5 
12-13 Filyó Tamás 580 4,5 6,5 

14 Tar Petra 2000 5 5 
15 Janovics Sándor 1040 5 4 
16 Deák Miklós 820 6 3 
17 Hertflig Zoltán 640 6 - 
18 Szabó Róbert 120 6 2 
19 Friedrich Gábor 480 7 - 
20 Heibl Zoltán 380 7 1 
21 Csipes Viktor 60 7 - 
22 Mendler Róbert 120 8 - 
23 Urbán Máté 40 8 - 

 


